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Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 4 rozporz ądzenia Komisji (UE) 20 16/1447 z dnia
26 sierpnia 2016 r., ustanawiaj ącego kodeks sieci okre ślaj ący wymogi dotycz ące
przyłączenia do sieci systemów wysokiego napi ęcia prądu stałego oraz modu łów parku
energii z pod łączeniem pr ądu stałego (Dz.U. UE L 241 z 8.09.2016) w zwi ązku z art. 9 ga
oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pó źn. zm .),
po rozpatrzeniu wniosku:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie,
zwanego dalej „Przedsi ębiorstwem"
z dnia 24 wrze ś nia 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2018.10, zwanego dalej „Wnioskiem",
o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przy łączania do sieci systemów
wysokiego napi ęcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem
prądu stałego, zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1447
z dnia 26 sierpnia 2016 r., ustanawiaj ącego kodeks sieci okre ślaj ący wymogi
dotycz ące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napi ęcia prądu stałego
oraz modułów parku energii z pod łączeniem prądu stałego (Dz.U. UE L 241 z 8.09.2016)
(dalej: „Rozporz ądzenie (UE) 20 16/1447"),

zatwierdzam
wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci systemów wysokiego napi ę cia
prądu stałego oraz modu łów parku energii z pod łączeniem prądu stałego, okre ślone
przez Przedsi ębiorstwo w dokumencie zatytu łowanym: „Wymogi ogólnego stosowania
wynikaj ące z Rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
ustanawiaj ącego kodeks sieci okre ślaj ący wymogi dotycz ące przyłączenia do sieci
systemów wysokiego napi ęcia pr ądu stałego oraz modu łów parku energii
z podłączeniem pr ądu stałego (NC HyDC)" z dnia 4 lutego 2019 r., stanowi ącym
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Rozporz ądzeniem (UE) 20 16/1447 ustanowiony zosta ł kodeks sieci okre ślaj ący wymogi
dotycz ące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napi ęcia prądu stałego oraz
modułów parku energii z pod łączeniem pr ądu stałego. Rozporz ądzenie to okre ś la
wymogi w zakresie przyłą czenia do sieci elektroenergetycznej: systemów HVDC
łączą cych obszary synchroniczne lub obszary regulacyjne, w tym systemów back-toback; systemów HVDC łączących modu ły parku energii z sieci ą przesyłową lub sieci ą
dystrybucyjn ą ; osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego,
które s ą przyłączone do sieci przesyłowej oraz osadzonych systemów HVDC w ramach
jednego obszaru regulacyjnego, które s ą przyłączone do sieci dystrybucyjnej, je śli
wła ś ciwy operator systemu przesy łowego wyka że, że wywołują one skutki
transgraniczne - przy dokonywaniu tej oceny w łaś ciwy operator systemu przesy łowego
bierze pod uwag ę długoterminowy rozwój sieci.
Zapisy i wymogi NC HVDC dotycz ą nowych systemów HVDC i modułów parku energii
z podłączeniem pr ądu stałego oraz systemów i modu łów już istniej ących, o ile podlega ć
będ ą modernizacji w takim stopniu, że dotycząca ich umowa przyłączeniowa musi
zostać zmieniona (art. 4. ust. 1 lit. a).
W art. 5 ust. 1 Rozporz ądzenie (UE) 2016/1447 stanowi, że wymogi ogólnego
stosowania okre ślone przez właś ciwych operatorów systemów lub operatora systemu
przesyłowego (dalej: OSP) podlegaj ą zatwierdzeniu przez podmiot wyznaczony przez
pa ństwo członkowskie i s ą publikowane. Podmiotem wyznaczonym jest organ
regulacyjny, chyba że pa ń stwo członkowskie postanowi inaczej.
Operatorzy zobowi ązani zostali na mocy art. 5 ust. 3 lit. e przeprowadzi ć konsultacje
propozycji brzmienia wymogów z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych,
przed przed łożeniem wymogów ogólnego stosowania organom regulacyjnym do
zatwierdzenia.
Jednocze śnie w art. 5 ust. 9 Rozporz ądzenia (UE) 2016/1447 przyznane zosta ło
pa ń stwom członkowskim uprawnienie do wskazania, że za okre ślenie wymogów
ogólnego stosowania, zamiast operatorów nieb ęd ących OSP, odpowiada ć będzie OSP.
Biorąc pod uwagę brzmienie tego przepisu i tocz ące się prace nad implementacj ą art. 5
ust. 9 Rozporz ądzenia (UE) 2016/1447, zmierzaj ącą do uznania, że to OSP odpowiada ł
b ędzie za ustanowienie wymogów dla ca łego obszaru krajowego systemu
elektroenergetycznego, PSE S.A. zastosowa ły pragmatyczne podej ś cie, polegaj ące na
opracowaniu i przeprowadzeniu konsultacji propozycji wymogów w zakresie
przyłączania systemów wysokiego napi ęcia prądu stałego oraz modu łów parku energii
z podłączeniem pr ądu stałego dla sieci dystrybucyjnej i przesy łowej łącznie. Proces
konsultacji zosta ł zorganizowany i przeprowadzony przez operatora systemu
przesył owego wdniach od 27 marca 2018 r. do 10 maja 2018 r. W ramach procesu
konsultacji i opiniowania propozycji wymogów ogólnego stosowania zorganizowane
zostały także spotkania z uczestnikami rynku. Uwagi zg łoszone w procesie konsultacji
i opiniowania zosta ły rozpatrzone, odpowiednio uwzgl ę dnione, a raport z konsultacji
zawieraj ący zgłoszone uwagi i sposób ich uwzgl ędnienia zosta ł przedstawiony przez
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operatora systemu przesy łowego jako załącznik do wniosku o zatwierdzenie wymogów
ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci systemów wysokiego napi ęcia prądu
stałego oraz modułów parku energii z pod łączeniem pr ądu stałego.
Ostatecznie w dniu 18 grudnia 2018 r. wszed ł w życie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2348), zwanej dalej „ustaw ą zmieniaj ącą ustawę - Prawo
energetyczne", którym uzupe łniono tekst ustawy - Prawo energetyczne o nowy art. 9ga.
Tym samym wypełnione zostało uprawnienie wynikaj ące z art. 5 ust. 9 Rozporz ądzenia
(UE) 2016/1447, do przeniesienia odpowiedzialno ś ci za opracowanie wymogów
ogólnego stosowania z w łaściwych operatorów na Przedsi ębiorc ę, jako OSP.
Przy pi ś mie z dnia 24 wrze ś nia 2018 r. Przedsi ębiorca wyznaczony operatorem systemu
przesyłowego na obszarze okre ślonym w udzielonej mu koncesji na przesyłanie energii
elektrycznej, tj. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przed łożył Prezesowi Urz ędu
Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE") do zatwierdzenia dokument: „Propozycja OSP
wymogów ogólnego stosowania wynikaj ących z Rozporz ądzenia Komisji (UE)
20 16/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiaj ącego kodeks sieci okre ślaj ący wymogi
dotycz ące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napi ęcia prądu stałego oraz
modułów parku energii z pod łączeniem pr ądu stałego (NC HyDC)", o którym mowa
w art. 5 ust. 4 Rozporz ądzenia (UE) 20 16/1447. Nast ępnie, na wezwanie Prezesa URE,
w zwi ązku z nowelizacj ą ustawy - Prawo energetyczne, Przedsi ębiorca przedstawi ł przy
pi ś mie z dnia 4 lutego 2019 r. dokument: „Wymogi ogólnego stosowania wynikaj ące
z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiaj ącego
kodeks sieci okre ś laj ący wymogi dotycz ące przyłączenia do sieci systemów wysokiego
napi ęcia prądu stałego oraz modu łów parku energii z pod łączeniem pr ądu stałego
(NC HyDC)", który obejmuje wymogi zarówno dla sieci przesy łowej jak i sieci
dystrybucyjnej.
Na podstawie zgromadzonego w toku postępowania materiału Prezes URE ustali ł
co następuje.

Rozporządzenie (UE) 2016/1447 ustanawia kodeks sieci okre ślaj ący wymogi dotycz ące
przyłączenia do sieci systemów wysokiego napi ęcia prądu stałego oraz modu łów parku
energii z podłączeniem prądu stałego. Celem regulacji jest wprowadzenie uczciwych
warunków konkurencji na rynku wewn ętrznym energii elektrycznej, zapewnienie
bezpiecze ń stwa systemu oraz integracja odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
a także ułatwienie obrotu energi ą elektryczn ą w całej Unii. Rozporządzenie (UE)
2016/1447 ustanawia równie ż obowiązki zapewniaj ące właś ciwe wykorzystanie
zdolnoś ci systemów HVDC oraz modu łów parku energii z pod łączeniem pr ądu stałego
przez operatorów systemów w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób, w celu
zapewnienia równych szans podmiotom w ca łej Unii.
Zakres stosowania wymogów dotycz ących przyłączenia okre ślony zosta ł w art. 3
Rozporz ądzenia (UE) 2016/1447, którego brzmienie w ust. 1 przes ądza, że wymogi
dotycz ące przyłączenia stosuje si ę do nowych systemów HVDC łączących obszary
synchroniczne lub obszary regulacyjne, w tym systemów back-to-back, nowych
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systemów HVDC łączących moduły parku energii z sieci ą przesyłową lub sieci ą
dystrybucyjn ą, nowych osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru
regulacyjnego, które s ą przyłączone do sieci przesyłowej oraz nowych osadzonych
systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które s ą przyłączone do sieci
dystrybucyjnej, je śli właściwy OSP wyka że, że wywołuj ą one skutki transgraniczne.
Treść ust. 3 tego artyku łu wyłącza cz ęściowo spod regulacji Rozporz ądzenia (UE)
2016/1447 systemy HVDC posiadaj ące co najmniej jedn ą stacj ę przekszta łtnikową
HVDC należącą do właś ciwego OSP lub podmiotu sprawuj ącego kontrol ę nad właś ciwym
OSP oraz systemy HVDC b ędące własnoś cią podmiotu bezpo średnio lub po ś rednio
kontrolowanego przez podmiot, który jednocze ś nie kontroluje wła ś ciwego OSP.
Rozporz ądzenie (UE) 20 16/1447 nie ma tak że, na mocy art. 3 ust. 7, zastosowania
do systemów HyDC, których punkt przyłączenia jest poni żej 110 kV (chyba że wła ściwy
operator systemu przesy łowego wykaże, iż wywołuj ą one skutki transgraniczne)
ani do systemów HVDC i modułów parku energii z pod łączeniem pr ądu stałego
przyłączonych do systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych b ądź do cz ęś ci
systemu przesyłowego lub systemów dystrybucyjnych wysp stanowi ących cz ęść pań stw
członkowskich, których systemy nie pracuj ą synchronicznie z obszarem
synchronicznym Europy kontynentalnej, obszarem synchronicznym Wielkiej Brytanii,
nordyckim obszarem synchronicznym, obszarem synchronicznym Irlandii i Irlandii
Północnej ani ba łtyckim obszarem synchronicznym.
Na mocy art. 4 ust. 2 Rozporz ądzenia (UE) 2016/1447 system HVDC lub modu ł parku
energii z pod łączeniem prądu stałego uznaje si ę za istniej ący, a wi ęc zwolniony
z obowiązku stosowania nowych wymogów dotycz ących przyłączenia, poza wymogami
wskazanymi w tre ś ci art. 4 ust. 1 tego rozporz ądzenia, je żeli były już przyłączone
do sieci w dniu wej ścia w życie Rozporz ądzenia (UE) 20 16/1447 (tj. do 28 wrze śnia
2016 r.) lub je żeli właś ciciel systemu HVDC lub modu łu parku energii z podłączeniem
prądu stałego zawarł ostateczn ą i wiążącą umowę zakupu podstawowej instalacji
wytwórczej lub urz ądzeń HVDC w terminie do dwóch lat od wej ścia w życie niniejszego
rozporządzenia i powiadomił o zawarciu tej umowy właś ciwego operatora systemu i
wła ś ciwego OSP w terminie 30 miesi ęcy od wej ścia w niniejszego rozporz ądzenia (tj. do
dnia 28 marca 2019 r.).
Zakres stosowania poszerzony jest jednak, na mocy zapisów art. 4 ust. 1 lit a), o systemy
HVDC lub moduły parku energii z pod łączeniem pr ądu stałego, je śli zostaj ą
one zmodyfikowane w takim stopniu, że jego umowa przyłączeniowa musi zosta ć
w znacznym stopniu zmieniona. Decyzj ę w sprawie konieczno ści zmiany umowy
przyłączeniowej oraz zakresu wymogów, które w danym przypadku znajd ą
zastosowanie, podejmie Prezes URE, po powiadomieniu przez w ła ś ciwego operatora
systemu, zgodnie z procedur ą opisaną w w.w. przepisie.
Istniej ący system HVDC lub istniej ący moduł parku energii z pod łączeniem prądu
stałego może zosta ć obj ęty wszystkimi lub niektórymi wymogami także w przypadkach
szczególnych, na wniosek operatora systemu przesy łowego (art. 4 ust. 1 lit. b)
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Rozporządzenia (UE) 2016/1447), zgodnie z procedur ą ustanowion ą przepisami tego
rozporz ą dzenia.
Art. 5 ust. 4 Rozporz ądzenia (UE) 2016/1447 nakłada na właściwych operatorów
systemu obowi ązek opracowania, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 ust. 3
Rozporzą dzenia (UE) 2016/1447, propozycji wymogów dla przy łączenia do sieci
systemów wysokiego napi ęcia prądu stałego oraz modu łów parku energii
z podłączeniem prądu stałego. Wymogi ogólnego stosowania musz ą zosta ć przedłożone
do zatwierdzenia podmiotowi wyznaczonemu przez pa ń stwo członkowskie, którym jest
organ regulacyjny, chyba, że pa ń stwo członkowskie postanowi inaczej. Termin
przedłożenia wymogów do zatwierdzenia okre ślony został na dwa lata od daty wej ścia
w życie Rozporz ądzenia (UE) 2016/1447 i przypada ł na dzie ń 28 wrze śnia 2018 r.
Ze wzgl ę du na fakt, że Rzeczpospolita Polska nie wyznaczy ła innego organu, który
miałby zatwierdzi ć wymogi ogólnego stosowania, w ww. terminie przedmiotowe
wymogi zostały przed łożone do zatwierdzenia Prezesowi URE.
Wymogi ogólnego stosowania dla przy łączenia do sieci systemów wysokiego napi ę cia
prądu stałego oraz modu łów parku energii z pod łączeniem prądu stałego zostały
przedłożone przez Przedsi ębiorc ę, będącego operatorem systemu przesy łowego
do zatwierdzenia organowi regulacji - Prezesowi URE. W toku post ę powania, na
wezwanie Prezesa URE, wymogi z łożone przy Wniosku zosta ły uzupełnione w takim
zakresie, że obecnie uwzgl ędniaj ą także te wymogi, które zgodnie z Rozporz ądzeniem
(UE) 2016/1447 zobowi ązani byli opracowa ć operatorzy systemów dystrybucyjnych,
jako właś ciwi operatorzy systemu. Tre ść tych wymogów jest to żsama z propozycj ą
wymogów ogólnego stosowania, która zosta ła opracowana przez Przedsi ębiorcę
po przeprowadzonym procesie konsultacji i udost ępniona na stronie internetowej PSE
S.A. na potrzeby wykorzystania przez operatorów systemów dystrybucyjnych w celu
przedłoż enia wymogów ogólnego stosowania do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
W toku post ępowania organ oceni ł, że propozycja wymogów ogólnego stosowania dla
przyłączania do sieci systemów wysokiego napi ęcia prądu stałego oraz modu łów parku
energii z podłączeniem pr ądu stałego przedłożona została zgodnie z procedur ą
i w terminie okre ś lonym w art. 5 ust. 4 Rozporz ądzenia (UE) 20 16/1447, stanowi ła
przedmiot konsultacji z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych, czym
wypełniony został przepis art. 5 ust. 3 tego rozporz ądzenia, oraz nie sprzeciwia si ę
innym jego przepisom. Ponadto w toku post ępowania Przedsi ębiorca wypełnił
obowiązek ci ążący na nim na mocy art. 9ga ustawy - Prawo energetyczne przedk ładaj ąc
wymogi ogólnego stosowania w rozumieniu art. 5 Rozporz ądzenia (UE) 2016/1447
zarówno dla sieci przesy łowej jak i dla sieci dystrybucyjnych.
Maj ąc na wzgl ędzie powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys ługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - S ądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po średnictwem Prezesa URE, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
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oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z pó źn. zm .)]. Odwołanie należy przesłać
na adres: Urz ąd Regulacji Energetyki, Al. jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno czyni ć zadość wymaganiom przepisanym
dla pisma procesowego oraz zawiera ć oznaczenie zaskar żonej decyzji i wartości przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwi ęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak że
zawierać wniosek o uchylenie albo zmian ę decyzji w ca łości lub cz ęści (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego).
Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega op łacie stałej w kwocie 100 z ł, zgodnie
z art. 32 ust. 3 w zwi ązku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych wsprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z pó źn. zm .). Strona mo że
ubiega ć si ę o zwolnienie od kosztów s ądowych, stosownie do przepisów
art. 101 i nast ępne ustawy o kosztach s ądowych w sprawach cywilnych,
albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo łania strona mo że zrzec si ę prawa
do wniesienia odwo łania wobec organu administracji publicznej, który wyda ł decyzj ę
(art. 127a § 1 ustawy - Kodeks post ępowania administracyjnego). Z dniem dor ęczenia
organowi administracji publicznej o świadczenia o zrzeczeniu si ę prawa do wniesienia
odwołania przez stron ę, decyzja staje si ę ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy
- Kodeks postępowania administracyjnego).
S. Na podstawie art. 5 ust. 1 Rozporz ądzenia (UE) 2016/1447 wymogi ogólnego stosowania,
po ich zatwierdzeniu, podlegaj ą obowi ązkowi publikacji.
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Wstęp

Wstęp
Niniejsze wymogi ogólnego stosowania wynikaj ą ce z Rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia
26 sierpnia 2016 r. ustanawiaj ą cego kodeks sieci okre ś laj ą cy wymogi dotycz ą ce przy łą czenia do sieci
systemów wysokiego napi ę cia pr ą du sta łego oraz modu łów parku energii z pod łą czeniem pr ą du
sta łego (dalej: Wymogi), to dokument zawieraj ą cy rozstrzygni ę cia merytoryczne dotycz ą ce wymogów
technicznych, wynikaj ą cych z NC HyDC 1 podlegaj ą cych zatwierdzeniu przez w ła ściwy organ
regulacyjny, do których opracowania PSE S.A. zosta ły zobowi ą zane na podstawie NC HVDC oraz
art. 9 ga ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne 2 . Wymogi ogólnego stosowania, zgodnie z NC HyDC,
zobowi ą zany jest opracowa ć wła ś ciwy dla miejsca przyłą czenia operator systemu tj. OSP lub OSD, jak i
wyznaczony operator systemu przesy łowego. Rzeczpospolita Polska wykorzysta ła mo ż liwo ść
przeniesienia obowi ą zku ustanowienia wymogów ogólnego stosowania z w ła ś ciwych operatorów
,

systemu na PSE S.A. jako operatora systemu przesy łowego, o której mowa w art. 5 ust. 9 NC HyDC.
Opracowane przez PSE S.A. Wymogi podlega ły procesowi konsultacji z OSD i opiniowania
z uczestnikami rynku.
Je ś li nie wskazano inaczej, artyku ły w niniejszym dokumencie odnosz ą si ę do artyku łów z NC HyDC.

W poni ż szej tabeli przedstawiono skróty wykorzystane w niniejszej Propozycji,
które nie s ą zdefiniowane bezpo średnio w NC HyDC. W pozosta łym zakresie skróty i poj ęcia
u żyte w Propozycji s ą zgodne z definicjami okre ślonymi w NC HyDC.
NC RfG

I

Rozporz ą dzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiaj ą ce kodeks sieci dotycz ą cy wymogów w zakresie przy łą czenia
jednostek wytwórczych do sieci, Dz.U. UE z 27.4.2016 L112/1.

Wła ś ciwy operator

wła ś ciwy operator systemu, do którego sieci jest przy łączany system HVDC

systemu
OSP

Operator Systemu Przesy łowego

SSTI

podsynchroniczne

interakcje skrętne (ang. subsynchronous torsional

interaction) zwane te ż kołysaniami (oscylacjami) podsynchronicznymi
(torsyjnymi), w sieci pr ą du przemiennego, prowadz ą ce do drga ń układów
mechanicznych modu łów wytwarzania energii przy łączonych do tej sieci
PN-EN 50160

wersja

polska

normy

EN

50160 „Parametry

napi ę cia

zasilaj ą cego

w publicznych sieciach elektroenergetycznych"
PN-EN 60909

wersja polska normy lEC 60909 „Pr ą dy zwarciowe w sieciach trójfazowych
prą du przemiennego"

Rozporz ą dzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiaj ą ce kodeks sieci okre ś laj ą cy
wymogi dotycz ące przyłą czenia do sieci systemów wysokiego napi ę cia pr ą du sta łego oraz modu łów parku energii
z pod łą czeniem pr ą du sta łego, Dz.U. UE z 8.9.2016 L241/1 (NC HyDC).
2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (DZ. U. z 2018 r. poz. 755, z pó ź n. zm .
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Artyku ł 11 ust. 3 - automatyczne od łączenie przy zaburzeniach
częstotliwo ś ci
Nie naruszaj ą c przepisów ust. 1, system HVDC musi posiada ć zdolno ść do automatycznego od łą czenia
przy cz ę stotliwo ściach mniejszych ni ż 47,5 Hz i wi ę kszych ni ż 52,0 Hz.

Artykuł 11 ust. 4 - dopuszczalna redukcja mocy czynnej przy zaburzeniach
częstotliwo ś ci
Spadkowi czę stotliwo ści poni żej 49,0 Hz w sieci pr ą du przemiennego, do której system HVDC
wprowadza moc czynn ą z innego obszaru regulacyjnego, nie powinna towarzyszy ć redukcja mocy
czynnej przesy łanej systemem

HVDC w stosunku do punktu pracy. Natomiast przy spadku

cz ę stotliwo ś ci poni ż ej 49,0 Hz w sieci, z której system HVDC wyprowadza moc czynn ą do innego
obszaru regulacyjnego, maksymalna dopuszczalna redukcja mocy czynnej przesy łanej systemem HVDC
w stosunku do punktu pracy b ę dzie ustalana przez wła ś ciwego OSP indywidualnie dla ka żdego systemu

HyDC, w porozumieniu z innymi OSP, na których obszarze znajduje si ę system HyDC.

Artykuł 13 ust. 1. lit. a) pkt iii - maksymalna zw łoka czasowa
dostosowywania poziomu przesyłanej mocy czynnej
System HVDC musi posiada ć zdolno ść dostosowania przesy łanej mocy czynnej z maksymaln ą zwłok ą
10 ms po otrzymaniu wniosku od w ła ś ciwego OSP.

Artyku ł 13 ust. I lit. b) - zdolno ść do modyfikowania poziomu przesyłanej
mocy czynnej w nastę pstwie zakłóce ń w sieci prądu przemiennego
System HVDC musi posiada ć zdolno ść do modyfikowania wielko ś ci przesyłanej mocy czynnej
w zakresie od minimalnej do maksymalnej zdolno ści przesyłowej mocy czynnej z gradientem
nastawialnym w zakresie 1 + 1000 MW/s w przypadku zak łóce ń wjednej lub wi ę kszej liczbie sieci pr ą du
przemiennego, do których jest przy łą czony. Zwłoka pocz ątkowa poprzedzaj ą ca rozpoczę cie zmiany
nie powinna by ć dł u ż sza ni ż 10 ms od otrzymania sygna ł u wyzwalaj ą cego wys łanego przez wła ś ciwego
OSP. Warto ść gradientu b ę dzie ustalana przez w ła ś ciwego OSP indywidualnie dla ka ż dego systemu

HyDC.

Artykuł 13 ust. 3— automatyczne dzia łania zaradcze funkcji regulacyjnych
Funkcje regulacyjne systemu HVDC musz ą posiada ć zdolno ść podejmowania automatycznych dzia ła ń
zaradczych. Rodzaje funkcji, kryteria wyzwalania i blokowania, b ę d ą ustalane przez wła ściwego
OSP indywidualnie dla ka ż dego systemu HyDC.
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Artyku ł 14 ust. I - zdolność do zapewniania inercji syntetycznej
System HVDC nie musi posiada ć zdolno ś ci do zapewnienia inercji syntetycznej w odpowiedzi na zmiany
cz ę stotliwo ś ci. OSP ma prawo wymaga ć od wła ś ciciela systemu HVDC posiadania przez system HVDC
takiej zdolno ś ci, je ś li b ę dzie to konieczne w celu zachowania lub przywrócenia bezpiecze ń stwa pracy
sieci pr ą du przemiennego. Je ż eli posiadanie takiej zdolno ści b ę dzie mo ż liwe pod wzgl ę dem
ekonomicznym i technicznym, w ła ś ciciel systemu HVDC nie mo ż e bez uzasadnienia odmówi ć zgody.

Artykuł 18 ust. I - napi ęcie referencyjne
Ustala si ę napi ę cie referencyjne 1 pu na poziomie:
110 kV dla sieci 110 ky;
220 ky dla sieci 220 ky;
400 kV dla sieci 400 ky.

Artykuł 18 ust. 3 - automatyczne od łączenie przy zaburzeniach napi ęcia
System HVDC musi posiada ć zdolno ść do automatycznego od łą czenia w przypadku wyst ą pienia
napi ę cia wykraczaj ą cego poza zakresy wynikaj ą ce z ust. 1 i 2 NC HyDC. Warunki i ustawienia
dla automatycznego od łą czenia b ę d ą uzgadniane przez w ła ś ciwego operatora systemu i w ła ś ciciela
systemu HyDC, w porozumieniu z w ła ś ciwym OSP, indywidualnie dla ka ż dego systemu HyDC.

Artyku ł 19 ust. I - szybki pr ąd zwarciowy (zwarcia symetryczne)
System HVDC musi posiada ć zdolno ść do zapewnienia szybkiego pr ą du zwarciowego w punkcie
przyłą czenia w przypadku zwar ć symetrycznych (trójfazowych) w sieci pr ą du przemiennego.

Artykuł 19 ust. 3 - szybki pr ąd zwarciowy (zwarcia niesymetryczne)
System HVDC musi posiada ć zdolno ść do zapewnienia niesymetrycznego wprowadzania szybkiego
prą du zwarciowego w punkcie przy łą czenia w przypadku zwar ć niesymetrycznych
(jedno- lub dwufazowych) w sieci pr ą du przemiennego. Wymogi dotycz ą ce sposobu i warunków
okre ś lania pocz ątku i ko ń ca odchylenia warto ści napi ę cia w punkcie przy łą czenia systemu HVDC
zostan ą okre ś lone indywidualnie dla ka ż dego systemu HVDC na podstawie art. 19 ust. 2 lit. a NC HyDC,
przy czym kontrola warto ś ci napi ę cia powinna by ć realizowana odr ę bnie dla ka ż dej fazy.
Wymogi dotycz ą ce charakterystyki, czasu i dok ładno ś ci szybkiego pr ą du zwarciowego zostan ą
okre ś lone indywidualnie dla ka ż dego systemu HVDC na podstawie art. 19 ust. 2 lit. b) i c) NC HyDC,
przy czym wprowadzanie szybkiego pr ą du zwarciowego powinno ogranicza ć si ę wyłą cznie do fazy
obj ętej zwarciem (faz obj ętych zwarciem).

RADC: FREZE.
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Artykuł 20 ust. I — zdolno ść do zapewnienia wymiany mocy biernej z sieci ą
prądu przemiennego
Stacja przekszta łtnikowa HVDC musi posiada ć zdolno ści do zapewnienia wymiany mocy biernej z sieci ą
prą du przemiennego przy maksymalnej zdolno ści przesyłowej mocy czynnej systemu HVDC
W granicach profilu U-Q/Pmax okre ś lonego na poni ż szym rysunku. Regulacja mocy biernej powinna

być mo ż liwa autonomicznie oraz w koordynacji z nadrz ę dnymi układami regulacji napi ę cia i mocy
biernej w sieci pr ą du przemiennego. Wła ściwy operator systemu ma prawo do modyfikacji
przedstawionego profilu U-Q/Pmax w ramach maksymalnych warto ś ci oraz sta łej obwiedni
zewn ętrznej przewidzianych w NC HyDC, w przypadku gdy potrzeb ę tak ą wyka że ekspertyza wp ływu
przyłą czanego systemu HVDC na system elektroenergetyczny.

Profile UQ/Pmax, o których mowa w art. 20.

Stała obwiednia zewnętrzna
•Prolll dla HyDCw sieci llOkVi 220 kV
• e.. Profil dla HVDC w sieci 400 kV
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Wprowadzanie Q do sieci Q/Pmax [pu]

Rysunek: Profile U-QjPmax dla systemów HyDC, z podzia łem na warto ś ci napi ę cia
w punkcie przyłą czenia, gdzie: U - napi ę cie w punkcie przyłą czenia, QIPmax - stosunek mocy biernej
zapewnianej przez ten system dla sieci pr ądu przemiennego do jego maksymalnej zdolno ś ci
przesyłowej mocy czynnej.

Maksymalny zakres warto ści
napięcia (pu) w stanie ustalonym
0,82
0,225
Tabela: Parametry obwiedni wewn ę trznej na powy ż szym rysunku.
Maksymalny zakres

Q/Pmax

Artykuł 22 ust. I — tryby regulacji mocy biernej
Stacja przekszta łtnikowa HVDC musi posiada ć zdolno ść do pracy w nast ę puj ących trybach regulacji:
a) tryb regulacji napi ę cia;
-„
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tryb regulacji mocy biernej;
tryb regulacji wspó łczynnika mocy.

Artykuł 22 ust. 3 lit. a) - napi ę cie zadane dla trybu regulacji napi ęcia
Nastawa napi ę cia w punkcie przyłą czenia dla trybu regulacji napi ę cia stacji przekszta łtnikowej HVDC
powinna by ć mo ż liwa do ustawiania w sposób ci ą gły w zakresach warto ś ci okre ś lonych w art. 18 ust. 1
lub art. 18 ust. 2 NC HyDC, z uwzgl ę dnieniem napi ę cia znamionowego sieci pr ą du przemiennego
w punkcie przy łą czenia. Nastawienia b ę d ą ustalane przez w ła ś ciwego operatora systemu,
w porozumieniu z w ła ś ciwym OSP, indywidualnie dla ka ż dej stacji przekszta łtnikowej HyDC.

Artykuł 22 ust. 3 lit. b) - strefa nieczu łoś ci regulacji napi ę cia
W trybie regulacji napi ę cia stacja przekszta łtnikowa HVDC musi posiada ć zdolno ść do prowadzenia
regulacji napi ę cia w punkcie przy łą czenia ze stref ą nieczu ło ś ci lub bez strefy nieczu ło ś ci wokół nastawy
okre ś lonej na podstawie art. 22 ust. 3 lit. a) NC HVDC, któr ą to strefę mo ż na wybra ć z zakresu 0 -- ±5%
napi ę cia referencyjnego okre ś lonego na podstawie art. 18 ust. 1 NC HyDC, z mo ż liwoś ci ą regulowania
jej z rozdzielczo ści ą 0,1%. Warto ść nastawialna strefy nieczu ło ś ci bę dzie ustalana przez w ła ś ciwego
operatora systemu indywidualnie dla ka żdego systemu HyDC.

Artykuł 22 ust. 3 lit. c) pkt i - dynamika regulacji napi ęcia (czas ti)
W trybie regulacji napi ę cia stacja przekszta łtnikowa HVDC musi posiada ć zdolno ść do osi ą gni ę cia 90%
zmiany poziomu wymiany mocy biernej z sieci ą prą du przemiennego, w nast ę pstwie skokowej zmiany
napi ę cia w punkcie przy łą czenia, tak szybko, jak pozwalaj ą na to mo ż liwo ś ci techniczne, przy czym czas
ten nie powinien przekracza ć ti = 5 s.

Artykuł 22 ust. 3 lit. c) pkt ii - dok ładność i dynamika regulacji
napięcia (czas t2)
W trybie regulacji napi ę cia stacja przekszta łtnikowa HVDC musi posiada ć zdolno ść do osi ą gni ę cia
ustalonej wymiany mocy biernej z sieci ą prą du przemiennego na poziomie wskazanym przez zbocze
pracy, w nast ę pstwie skokowej zmiany napi ę cia w punkcie przy łą czenia, tak szybko, jak pozwalaj ą
na to mo ż liwo ś ci techniczne, przy czym czas ten nie powinien przekracza ć t2 = 6 s, z tolerancj ą
utrzymywania stanu ustalonego nie wi ę kszą ni ż 5% maksymalnej mocy biernej lub 5 Myar
(w zale ż no ś ci od tego, która z tych warto ś ci jest mniejsza).

Artykuł 22 ust. 3 lit. d) - zakres i skok regulacji napi ę cia
W trybie regulacji napi ę cia stacja przekszta łtnikowa HVDC musi posiada ć zdolno ść do regulacji warto ś ci
napi ę cia w punkcie przy łą czenia zgodnie z charakterystyk ą regulacji, której zbocze jest ustalane
za pomoc ą zakresu regulowanego w przedziale 2 .
i regulowanego skoku nieprzekraczaj ą cego 0,5%.
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Artykuł 22 ust. 6 - zdalna regulacja mocy biernej
System HVDC musi posiada ć zdolno ść do zapewnienia mo ż liwo ś ci zdalnego wyboru trybów regulacji
mocy biernej oraz stosownych nastawie ń . W ramach zdolno ści do pracy skoordynowanej
z nadrz ę dnym układem regulacji napi ę cia i mocy biernej sieci pr ą du przemiennego nale ży zapewni ć :
mo ż liwo ść przyjmowania do realizacji przez uk ład regulacji napi ę cia i mocy biernej systemu
HVDC informacji o zmianie trybu regulacji mocy biernej oraz zmianie nastawie ń aktywnego
trybu regulacji;
zmian ę trybu regulacji mocy biernej i zmian ę nastawie ń aktywnego trybu regulacji przez
system HVDC w czasie rzeczywistym (on-line);
odpowiedni kana ł komunikacyjny dedykowany dla nadrz ę dnego układu regulacji napi ę cia
i mocy biernej.
Urz ą dzenia zapewniaj ą ce zdaln ą współprac ę z nadrz ędnym układem regulacji napi ę cia i mocy biernej
powinny speł nia ć wymogi dotycz ące standardów łą czno ś ci, protoko łów i transmisji danych
obowi ą zuj ą ce u wła ś ciwego operatora systemu.

Artykuł 24— maksymalny dopuszczalny poziom zak łóce ń i waha ń napi ęcia
w punkcie przyłączenia
Wła ś ciciel systemu HVDC gwarantuje, ż e przyłą czenie jego systemu do sieci prą du przemiennego
nie spowoduje zak łócenia ani wahania napi ę cia w tej sieci (wyznaczanych w punkcie przy łą czenia):
1. system HVDC nie mo ż e powodowa ć nagłych zmian i skoków warto ś ci napi ę cia w punkcie
przyłą czenia przekraczaj ą cych 3%. W przypadku, gdy zak łócenia te maj ą charakter
powtarzaj ący si ę , dopuszczalne poziomy i cz ęsto ś ci nagłych zmian i skoków warto ś ci napi ę cia
wywołanych prac ą systemu HVDC b ę d ą ustalane przez wła ściwego operatora systemu,
indywidualnie dla ka żdego systemu HVDC;
2. udzia ł systemu HVDC przyłą czonego do sieci zamkni ętej w ca łkowitych wahaniach napi ę cia,
mierzony przyrostem warto ś ci krótkookresowego (Pst) i d ł ugookresowego (Pit) wspó łczynnika
migotania światła ponad warto ść tła, nie powinien przekroczy ć :
Pst < 0,35 dla sieci 110 kV i Pst < 0,30 dla sieci 220 kV i 400 ky;
Pit < 0,25 dla sieci 110 kV i Pit < 0,20 dla sieci 220 kV i 400 ky;
3. system HVDC nie powinien powodowa ć obecno ś ci harmonicznych napi ę cia o warto ś ciach
przekraczaj ą cych dopuszczalne, o których mowa w PN-EN 50160 „Parametry napi ę cia
zasilaj ą cego w publicznych sieciach elektroenergetycznych";
Podane powy żej warto ś ci wspó łczynników jako ści energii powinny by ć spe ł nione w okresie tygodnia
z prawdopodobie ń stwem 99%.
System HVDC powinien by ć wyposa ż ony w system pomiaru i rejestracji parametrów jako ści energii
(pomiar warto ś ci skutecznej napi ę cia i prą du, wska ź ników waha ń napi ę cia i harmonicznych napi ę cia
i prą du w klasie pomiarowej A) oraz system teletransmisji danych do w ła ściwego operatora systemu.
System HVDC w przypadku niedotrzymania powy ższych standardów jako ś ci energii mo ż e zosta ć
wyłą czony, na polecenie wła ściwego operatora systemu, do czasu usuni ę cia nieprawid łowości.

RADCA PI
Strona 10 z 26

Zofia

Wymogi ogólnego stosowania

Artykuł 25 ust. I - profil napi ę ciowy wymaganego obszaru pracy systemu
HVDC podczas zwarcia symetrycznego w sieci pr ądu przemiennego
Stacja przekszta łtnikowa HVDC musi posiada ć zdolno ść do zachowania po łączenia z sieci ą prą du
przemiennego podczas zwarcia symetrycznego w tej sieci oraz kontynuacji stabilnej pracy
po wyeliminowaniu tego zak ł ócenia i przywróceniu normalnych warunków pracy sieci. Zdolno ść
ta dotyczy zwar ć, dla których napi ę cia mi ę dzyfazowe w punkcie przy łą czenia podczas zwarcia
i po zwarciu s ą nie ni ż sze ni ż przebieg czasowy napi ę cia okre ś lony poni ż ej:
U [pul

1,0 —

Urec2
0,8

0,6

0,4

Ureci
0,2

-

Ure t 0,0

-

I

0,0

1.0

2,5

4,0

5,5

7,0

troci

t ciear

-

8,5
trec2

10,0

t [s]

Rysunek : Profil pozostania w pracy podczas zwarcia stacji przekszta łtnikowej HyDC. Uret - napi ę cie
w punkcie przyłą czenia w trakcie zwarcia; tclear - chwila czasowa eliminacji zwarcia
w sieci pr ą du przemiennego; Ureci i treci - parametry dolnych warto ś ci granicznych powrotu napi ę cia
po eliminacji zwarcia; Urec2 i trec2 - parametry górnych warto ści granicznych powrotu napi ę cia
po eliminacji zwarcia.

Parametry napi ę cia

Parametry czasu

[pu]

[s]

Uret

0,00

tclear

0,15

Urecl

0,25

treci

1,5

Urec2

0,85

trec2

8,5

Tabela: Parametry w zakresie zdolno ś ci stacji przekszta łtnikowej HVDC do pozostania w pracy podczas
zwarcia w sieci pr ą du przemiennego.
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Artyku ł 25 ust. 6 - zdolno ść do pozostania w pracy podczas zwarcia
niesymetrycznego w sieci pr ądu przemiennego
Stacja przekszta łtnikowa HVDC musi posiada ć zdolno ść do zachowania po łą czenia z sieci ą prą du
przemiennego podczas zwarcia niesymetrycznego (jedno- lub dwufazowego) w tej sieci
oraz kontynuacji stabilnej pracy po wyeliminowaniu tego zak łócenia i przywróceniu normalnych
warunków pracy sieci. Zdolno ść ta dotyczy zwar ć, dla których napi ę cia mi ę dzyfazowe w punkcie
przyłą czenia podczas zwarcia i po zwarciu s ą nie ni ższe ni ż przebieg czasowy napi ę cia okre ś lony
na podstawie art. 25 ust. 1 NC HyDC, przy czym system HVDC mo że od łą czyć si ę od sieci podczas
zwarcia, gdy cho ć jedno z napi ęć mi ę dzyfazowych obni ży si ę poni ż ej tego profilu.

Artyku ł 26 - pozakłóceniowe odtwarzanie poziomu przesy łanej mocy
czynnej
System HVDC musi posiada ć zdolno ść do zapewnienia odtworzenia, po eliminacji zak łócenia
zwarciowego w sieci pr ą du przemiennego, przesy łania mocy czynnej na poziomie co najmniej 90%
warto ś ci przedzak łóceniowej z gradientem okre ś lonym na podstawie art. 13 ust. 1 lit. b NC HVDC
(o ile jest zachowane po łą czenie systemu HVDC z sieci ą prą du przemiennego i nie wyst ę puj ą problemy
komutacyjne w stacjach przekszta łtnikowych systemu HyDC). Pozak łóceniowe odtwarzanie mocy
czynnej powinno si ę rozpocz ąć bezzwłocznie, gdy napi ę cie w punkcie przy łą czenia powróci do 90%
warto ś ci przedzakłóceniowej.

Artykuł 28 - podawanie napi ęcia na stacje przekszta łtnikowe HVDC
i ich synchronizowanie
Stacja przekszta łtnikowa HVDC musi posiada ć zdolno ść do ograniczania wszelkich zmian napi ę cia
w trakcie podawania napi ę cia na t ę stacj ę lub synchronizowania jej z sieci ą prą du przemiennego,
lub w trakcie przy łą czania stacji przekszta łtnikowej HVDC pod napi ę ciem do systemu HyDC,
do poziomu wynikaj ą cego ze strefy nieczu ło ś ci regulacji napi ę cia okre ś lonej na podstawie
art. 22 ust. 3 lit. b) NC HyDC, w czasie nie d ł u ż szym ni ż wynikaj ą cy z dynamiki regulacji napi ę cia
okre ś lonej na podstawie art. 22 ust. 3 lit. c) pkt ii NC HVDC z oknem pomiaru napi ę cia nie krótszym
ni ż czas t2 okre ś lony na podstawie art. 22 ust. 3 lit. c) pkt ii NC HyDC.

Artykuł 30 - zdolno ść tłumienia oscylacji mocy
System HVDC musi posiada ć zdolno ść do wspierania t łumienia oscylacji mocy w przy łą czonych sieciach
prą du przemiennego o cz ę stotliwo ś ciach w zakresie do 5 Hz poprzez zarz ą dzanie poziomem mocy
przesyłanej przez system.
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Artykuł 31 ust. 2 - badania dotycz ące podsynchronicznych interakcji
skrętnych
Wła ś ciciel systemu HVDC musi przeprowadzi ć badania dotycz ą ce SSTI w sieci pr ą du przemiennego,
do której ma być przyłą czony system HVDC okre ś laj ą c:
urz ą dzenia pr ą du przemiennego niezb ę dne do przeprowadzenia badania;
warunki wyst ę powania SSTI;
ź ródł a SSTI (w szczególno ś ci udzia łu systemu HVDC w SSTI);
zasi ęg 5511.
Szczegó ł owe warunki dla przeprowadzenia badania okre ś lane s ą przez w ła ś ciciela systemu HVDC
i uzgadniane z OSP.
Zakres bada ń powinien obejmowa ć identyfikacj ę i ocen ę zagro ż e ń dla urz ą dze ń przyłą czonych do sieci
oraz propozycj ę i ocen ę skuteczno ś ci ś rodków zaradczych.

Artyku ł 32 ust. I - metoda wyliczania maksymalnej i minimalnej mocy
zwarciowej w punkcie przyłączenia
Obliczenia zwarciowe nale ży wykona ć z uwzgl ę dnieniem zapisów normy PN-EN 60909 „Parametry
napi ę cia zasilaj ą cego w publicznych sieciach elektroenergetycznych". Dla celów wyliczenia
maksymalnej mocy zwarciowej w punktach przy łą czenia systemu HVDC nale ży przyj ąć układ sieci pr ą du
przemiennego z w łą czonymi wszystkimi instalacjami wytwórczymi (lub przynajmniej jednostkami
wytwórczymi konwencjonalnymi przy łą czonymi do sieci zamkni ętej) oraz zamkni ętymi
podzia łami/sprz ę głami w w ę zł ach sieci (lub przynajmniej w najbli ższym s ą siedztwie planowanego
punktu przy łą czenia systemu HyDC), przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy tej sieci.
Natomiast dla celów wyliczenia minimalnej mocy zwarciowej w punktach przy łą czenia systemu HVDC
nale ży przyj ąć układ sieci prą du przemiennego z jak najmniejsz ą liczb ą włą czonych instalacji
wytwórczych oraz otwartymi podzia łami/sprz ęgłami w w ę złach sieci, przy zachowaniu integralno ś ci
tej sieci i pokryciu zapotrzebowania odbiorców na moc.

Artyku ł 32 ust. 2 - charakterystyka sieci pr ądu przemiennego
Systemy HVDC przy łą czane do sieci pr ą du przemiennego musz ą posiada ć zdolno ść do pracy:
przy zakresach cz ę stotliwo ś ci i w okresach okre ś lonych na podstawie art. 11 ust. 1
lub 2 NC HVDC;
przy napi ę ciu w punkcie przy łą czenia w zakresie okre ś lonym na podstawie
art. 18 ust. 1 lub 2 NC HyDC;
w przedziale mocy zwarciowej w miejscu ich przy łą czenia ustalonym na podstawie
art. 32 ust. 1 NC HyDC, z uwzgl ę dnieniem wymaganej wytrzyma ło ś ci zwarciowej
przy zwarciach trójfazowych i jednofazowych i dopuszczalnego wspó łczynnika zwarcia
doziemnego (okre ś lonego jako stosunek maksymalnej warto ś ci napi ę cia fazowego podczas
zwarcia z ziemi ą do warto ś ci znamionowej napi ę cia fazowego wdanym punkcie sieci) równego
1,3 (dla sieci 220 kV i 400 kV) i 1,4 (dla sieci 110 ky).

Strona 13 z 26

Wymogi ogólnego stosowania

Dodatkowe wymagania okre ś laj ą ce zdolno ść systemów HVDC do pracy, charakterystyczne
dla punktów ich przyłą czenia do sieci pr ą du przemiennego, b ę d ą ustalane przez w ła ś ciwego operatora
systemu indywidualnie dla ka żdego systemu HyDC.

Artyku ł 33 ust. 2 - zmiany napi ęcia w sieci prądu przemiennego podczas
włączania lub wyłą czania
Ustala si ę dopuszczalny limit stanów nieustalonych napi ęć w punkcie przyłą czenia, wywołanych
przełą czeniem lub od łą czeniem stacji przekszta łtnikowej HVDC bę d ą cej częś ci ą jakiegokolwiek
wieloterminalowego lub osadzonego systemu HVDC b ę dzie ustalany przez w ła ś ciwego OSP
indywidualnie dla ka ż dego systemu HyDC, przy czym warto ść ta nie mo że przekroczy ć 3% warto ś ci
napi ę cia wystę puj ą cej przed prze łą czeniem lub od łą czeniem tej stacji przekszta łtnikowej HyDC,
z uwzgl ę dnieniem wymogów okre ś lonych na podstawie art. 24 i art. 28.

Artykuł 35 ust. 2— priorytetyzacja dzia łania zabezpiecze ń i regulacji
Wła ś ciciel systemu HVDC organizuje funkcjonalno ść i nastawienia zabezpiecze ń i układów regulacji
tego systemu zgodnie z nast ę puj ą c ą kolejno ś ci ą pierwsze ń stwa dzia ła ń , podan ą w malej ą cej kolejno ś ci
wa ż no ś ci:
zabezpieczenie sieci pr ądu przemiennego i systemu HVDC;
regulacja mocy czynnej do celów pomocy w nadzwyczajnych sytuacjach;
inercja syntetyczna, w stosownych przypadkach;
automatyczne dzia łania zaradcze okre ś lone w art. 13 ust. 3;
LFSM;
FSM i regulacja cz ę stotliwo ści;
ograniczenia gradientu mocy.

Artykuł 36 ust. I - zmiany trybów i nastawie ń zabezpiecze ń i regulacji
System HVDC musi posiada ć zdolno ść do zmiany nastawie ń trybów regulacji i nastawie ń zabezpiecze ń
w stacji przekszta łtnikowej HyDC.

Artykuł 36 ust. 3 - zdalne zmiany trybów i nastawie ń regulacji
System HVDC musi zapewnia ć mo ż liwo ści zmiany trybów regulacji i ich nastawie ń zdalnie z o ś rodków
dyspozycji mocy w ła ś ciwego operatora systemu lub w ła ś ciwego OSP.

RADCA PREZ
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Artykuł 39 ust. I lit. b) - skoordynowana regulacja cz ęstotliwo ś ci
Je ś li na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 OSP zdecyduje o wyposa ż eniu systemu HVDC w niezale ż ny
tryb regulacji w celu regulowania generowanej mocy czynnej stacji przekszta łtnikowej HVDC
w zale ż no ści od cz ę stotliwo ś ci, modu ły parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego przyłą czone
poprzez systemy HyDC, które łą czą si ę z wi ę cej ni ż jednym obszarem regulacyjnym, musz ą posiada ć
zdolno ść do realizacji skoordynowa nej regulacji cz ę stotliwo ści.

Artyku ł 40 ust. I lit. c) - automatyczne od łączenie przy zaburzeniach
napi ęcia
Moduł parku energii z pod łą czeniem prą du sta łego, który ma przy łą cze HVDC do sieci stacji
przekszta ł tnikowej HVDC w oddalonej lokalizacji, musi posiada ć zdolno ść do automatycznego
odłą czenia w przypadku wyst ą pienia napi ę cia w przyłą czu HVDC wykraczaj ą cego poza zakresy
wynikaj ą ce z lit. a) i b) . Warunki i ustawienia dla automatycznego od łą czenia b ę d ą uzgadnianie
przez w ła ś ciwego operatora systemu i w ła ś ciciela systemu HyDC, w ła ś ciwym OSP i wła ś cicielem
moduł u parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego indywidualnie dla ka ż dego modu ł u parku energii
z podłą czeniem pr ą du sta łego.

Artyku ł 40 ust. 2 lit. b) pkt i - zdolno ść do generacji mocy biernej
Modu ły parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego muszą posiada ć zdolno ść do generacji mocy
biernej w funkcji zmieniaj ą cego si ę napi ę cia w punkcie przy łą czenia, o kszta łcie profilu U-Q/Pmax,
zgodnym z ustalonym na podstawie art. 21 ust. 3 lit. b) pkt i) NC RfG. Modyfikacje kszta łtu profilu
U-QjPmax, z zachowaniem zakresów zgodnych z Tabel ą 11 za łącznika VII NC HyDC, b ę d ą ustalane
indywidualnie dla ka żdej instalacji pomi ę dzy wła ściwym OSP, wła ś ciwym operatorem systemu
i wła ś cicielem modu ł u parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego, je ś li b ę dzie to konieczne w celu
zachowania lub przywrócenia bezpiecze ń stwa pracy sieci pr ą du przemiennego. Je ż eli modyfikacja
profilu U-QjPmax b ę dzie mo ż liwa pod wzgl ę dem ekonomicznym i technicznym, w ła ściciel modu ł u
parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego nie mo że bez uzasadnienia odmówi ć zgody.

Artykuł 40 ust. 2 lit. b) pkt ii - uzupe łniaj ąca moc bierna
Dla modu łów parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego, których punkt przy łą czenia nie znajduje
si ę na zaciskach wysokiego napi ę cia transformatora blokowego doprowadzaj ą cego do poziomu
napi ę cia punktu przy łączenia, ani na zaciskach pr ą dnicy, w przypadku gdy nie wyst ę puje transformator
blokowy musi zosta ć zapewniona uzupe ł niaj ą ca moc bierna. Warto ść tej mocy b ę dzie ustalana
przez w ła ś ciwego operatora systemu indywidualnie dla ka ż dego modu łu parku energii z pod łą czeniem
prą du sta łego.
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Artykuł 41 ust. I - synchronizowanie z sieci ą prądu przemiennego
Moduł parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego musi posiada ć zdolno ść do ograniczania wszelkich
zmian napi ę cia podczas synchronizacji z sieci ą prą du przemiennego do poziomu nieprzekraczaj ą cego
5% poziomu napi ę cia przed synchronizacj ą , w czasie nie d ł u ższym ni ż wynikaj ą cy z dynamiki regulacji
napi ę cia, zgodnym z ustalonym na podstawie art. 21 ust. 3 lit. d) pkt iy NC RfG z oknem pomiaru
napi ę cia nie krótszym ni ż czas t2 okre ś lony na podstawie art. 21 ust. 3 lit. d) pkt iy) NC RfG.

Artykuł 41 ust. 2 - sygnały wyj ściowe
Wła ś ciciel modu ł u parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego przekazuje sygna ły wyj ś ciowe zgodne
z ustalonymi na podstawie art. 14 ust. 5 lit. d) pkt ii) NC RfG.

Artykuł 42 lit. a) - metoda wyliczania maksymalnej i minimalnej mocy
zwarciowej w punkcie przy łączenia
Obliczenia zwarciowe nale ży wykona ć z uwzgl ę dnieniem normy PN-EN 60909 „Parametry napi ę cia
zasilaj ą cego w publicznych sieciach elektroenergetycznych". Dla celów wyliczenia maksymalnej mocy
zwarciowej na przy łą czu HVDC nale ży przyj ąć układ sieci prą du przemiennego z w łączonymi wszystkimi
instalacjami wytwórczymi (lub przynajmniej jednostkami wytwórczymi konwencjonalnymi
przyłą czonymi do sieci zamkni ętej) oraz zamkni ętymi podzia łami/sprz ę głami w węzłach sieci
(lub przynajmniej w najbli ższym s ąsiedztwie planowanego przy łą cza HVDC modu ł u), przy zachowaniu
bezpiecznych warunków pracy tej sieci. Natomiast dla celów wyliczenia minimalnej mocy zwarciowej
na przyłą czu HVDC nale ży przyj ąć układ sieci pr ądu przemiennego z jak najmniejsz ą liczb ą włą czonych
instalacji wytwórczych oraz otwartymi podzia łami/sprz ęgłami w wę złach sieci, przy zachowaniu
integralno ś ci tej sieci i pokryciu zapotrzebowania odbiorców na moc.

Artyku ł 42 lit. b) - charakterystyka sieci pr ądu przemiennego
Moduły parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego musz ą posiada ć zdolno ść do stabilnej pracy:
przy zakresach cz ę stotliwo ści w sieci pr ą du przemiennego i w okresach ustalonych
na podstawie art. 39 ust. 2 lit. a) lub b) NC HVDC;
przy napi ę ciu na przy łą czu HVDC w zakresie ustalonych na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) lub b)
NC HVDC;
w przedziale mocy zwarciowej w miejscu ich przy łą czenia ustalonych na podstawie
art. 42 lit. a) NC HyDC, z uwzgl ę dnieniem wymaganej wytrzyma ło ś ci zwarciowej
przy zwarciach trójfazowych i jednofazowych i dopuszczalnego wspó łczynnika zwarcia
doziemnego (okre ś lonego jako stosunek maksymalnej warto ści napi ę cia fazowego podczas
zwarcia z ziemi ą do warto ś ci znamionowej napi ęcia fazowego w danym punkcie sieci) równego
1,3 (dla sieci 220 ky i 400 kV) i 1,4 (dla sieci 110 ky).
Dodatkowe wymagania okre ś laj ą ce zdolno ść modu łów parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego
do pracy, charakterystyczne dla lokalizacji ich przy łącza HyDC, b ę d ą ustalane przez w ła ś ciwego
operatora systemu indywidualnie dla ka ż dego moduł u parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego.
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Artykuł 44— zmiany napi ęcia w sieci podczas w łączania
Wła ś ciciel modu ł u parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego gwarantuje, ż e przyłą czenie
jego modu ł u do sieci prą du przemiennego nie spowoduje zak łócenia ani wahania napi ę cia w tej sieci
(wyznaczanych w punkcie przy łą czenia):
1. moduł parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego nie mo ż e powodowa ć nagłych zmian
i skoków warto ści napi ę cia w punkcie przy łą czenia przekraczaj ą cych 3%.
W przypadku, gdy zak łócenia te maj ą charakter powtarzaj ą cy si ę, dopuszczalne poziomy
i czę sto ś ci nagłych zmian i skoków warto ś ci napi ę cia wywo łanych prac ą moduł u parku
energii z pod łą czeniem pr ą du stałego b ę d ą ustalane przez w ła ś ciwego operatora systemu,
indywidualnie dla ka ż dego moduł u;
2. udzia ł modu łu parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego przyłą czonego do sieci
zamkni ętej w ca ł kowitych wahaniach napi ę cia, mierzony przyrostem warto ś ci
krótkookresowego (Pst) i d ł ugookresowego (PIt) wspó łczynnika migotania światła ponad
warto ść tła, nie powinien przekroczy ć :
Pst < 0,35 dla sieci 110 kV i Pst < 0,30 dla sieci 220 ky 400 ky;
PIt < 0,25 dla sieci 110 ky i Pit < 0,20 dla sieci 220 kV i 400 ky;
3. modu ł parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego nie powinien powodowa ć obecno ści
harmonicznych napi ę cia o warto ś ciach przekraczaj ą cych dopuszczalne, o których mowa
w normie PN-EN 50160 „Parametry napi ęcia zasilaj ą cego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych";
Podane powy żej warto ś ci współczynników jako ś ci energii powinny by ć spełnione w okresie tygodnia
z prawdopodobie ń stwem 99%.
Moduł parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego powinny być wyposa ż one w system pomiaru
i rejestracji parametrów jako ś ci energii (pomiar warto ś ci skutecznej napi ę cia
i prą du, wska ź ników waha ń napi ę cia i harmonicznych napi ęcia i prą du w klasie
pomiarowej A) oraz system teletransmisji danych do w ła ś ciwego operatora systemu;
Moduł parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego w przypadku niedotrzymania powy ż szych
standardów jako ści energii mo że zosta ć wyłą czony, na polecenie w ła ś ciwego operatora systemu,
do czasu usuni ę cia nieprawid łowo ś ci.

Artyku ł 48 ust. 2 lit. a) i lit. b) - zdolno ść do zapewnienia wymiany mocy
biernej z sieci ą prądu przemiennego

Stacja przekszta łtnikowa HVDC w oddalonej lokalizacji musi posiada ć zdolno ś ci do zapewnienia
wymiany mocy biernej z sieci ą prą du przemiennego przy maksymalnej zdolno ś ci przesyłowej mocy
czynnej HVDC w granicach profilu U-Q/Pmax okre ś lonego na wykresie poni żej. Regulacja mocy biernej
powinna by ć mo ż liwa autonomicznie oraz w koordynacji z nadrz ę dnymi układami regulacji napi ę cia
i mocy biernej w sieci pr ądu przemiennego. W ła ś ciwy operator systemu zastrzega sobie prawo do
modyfikacji przedstawionego profilu

U-QJPmax w ramach maksymalnych warto ś ci oraz sta łej
obwiedni zewn ętrznej przewidzianych w Tabeli 14 w Za łą czniku VIII do NC HyDC, w przypadku gdy
potrzeb ę
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tak ą wyka że ekspertyza wp ływu przyłą czanej stacji przekszta łtnikowej HVDC w oddalonej lokalizacji
na system elektroenergetyczny.

Profile U-QJPmax, o których mowa w art. 48.
Stała obwiednia zewn ętrzna
Profil dla HVDC w sieci 11 0kV I 220 kV
•... Profil dla HVDC w sieci 400 kV
------------------------------------

U [pu]

1,20
1,15
0,4; 1,11
1,10 -

04;1,ii"

0,42 1,11

••.

1,05

0; 1,05

-- -----------

1,00
0,95 T
0,90

i

J

J
J

0,4; - 0,9

I

Ji

________________:::::
-o42U-- - -

0;O,9

••••••f.II-

•.

•• 6

.

, 4 966

•

0,42; 0,875

0,15; 0,875

0,85

-0,6 -0,5 -0,4 -0,3

-0,2 -0,1 0,0 0,1

Pobór O z sieci

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Wprowadzanie O do sieci Q/Pmax [pu]

Rysunek: Profil U-Q/Pmax stacji przekszta łtnikowej HVDC w oddalonej lokalizacji. U - napi ę cie
w punkcie przyłą czenia, Q/Pmax - stosunek mocy biernej zapewnianej przez t ę stacj ę dla sieci pr ą du
przemiennego do jej maksymalnej zdolno ś ci przesyłowej mocy czynnej.

Maksymalny zakres Q!Pmax

Maksymalny zakres warto ś ci
napi ę cia (pu) w stanie ustalonym

0,82

0,225

Tabela: Maksymalny zakres zarówno O./Pmax, jak i napi ę cia w stanie ustalonym dla stacji
przekszta łtnikowej HVDC w oddalonej lokalizacji.

Artyku ł 50 - zmiany napi ęcia w sieci podczas włączania
Wła ściciel stacji przekszta łtnikowej HVDC w oddalonej lokalizacji gwarantuje,

ż e przyłą czenie

jego stacji do sieci pr ą du przemiennego nie spowoduje zak łócenia ani wahania napi ę cia w tej sieci
(wyznaczanych w punkcie przyłą czenia):
1. stacja przekszta łtnikowa HVDC w oddalonej lokalizacji nie mo że powodowa ć nagłych
zmian i skoków warto ś ci napi ęcia w punkcie przy łą czenia przekraczaj ą cych 3%.
W przypadku, gdy zakłócenia te maj ą charakter powtarzaj ą cy si ę , dopuszczalne poziomy
i cz ę sto ś ci nagłych zmian i skoków warto ś ci napi ę cia wywołanych pracą stacji
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przekszta ł tnikowej HVDC w oddalonej lokalizacji b ę d ą ustalane przez w ła ś ciwego
operatora systemu w uzgodnieniu z w ła ś cicielem stacji przekszta łtnikowej HVDC
w oddalonej lokalizacji, indywidualnie dla ka ż dej stacji przekszta łtnikowej HVDC
w oddalonej lokalizacji;
2. udzia ł stacji przekszta łtnikowej HVDC w oddalonej lokalizacji przy łą czonej
do sieci zamkni ę tej w ca łkowitych wahaniach napi ę cia, mierzony przyrostem warto ś ci
krótkookresowego (Pst) i d ł ugookresowego (PIt) wspó łczynnika migotania światła ponad
warto ść tła, nie powinien przekroczy ć :
Pst < 0,35 dla sieci 110 ky i Pst < 0,30 dla sieci 220 kV i 400 ky;
Plt < 0,25 dla sieci 110 kV i PIt < 0,20 dla sieci 220 ky i 400 ky;
3. stacja przekszta łtnikowa HVDC w oddalonej lokalizacji nie powinny powodowa ć obecno ś ci
harmonicznych napi ę cia o warto ś ciach przekraczaj ą cych dopuszczalne, o których mowa
w PN-EN 50160 „Parametry napi ę cia zasilaj ą cego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych";
Podane powy ż ej warto ś ci współczynników jako ści energii powinny by ć spełnione w okresie tygodnia
z prawdopodobie ń stwem 99%.
Stacja przekszta łtnikowe HVDC w oddalonej lokalizacji powinny by ć wyposa ż one w system pomiaru
i rejestracji parametrów jako ś ci energii (pomiar warto ś ci skutecznej napi ę cia
i prą du, wska ź ników waha ń napi ę cia i harmonicznych napi ę cia i pr ą du w klasie pomiarowej A) oraz
system teletransmisji danych do w ła ś ciwego operatora systemu;
Stacja przekszta łtnikowa HVDC w oddalonej lokalizacji w przypadku niedotrzymania powy ż szych
standardów jako ś ci energii mo ż e zosta ć wyłą czona, na polecenie w ła ś ciwego operatora systemu,
do czasu usuni ę cia nieprawid łowo ś ci.

Artykuł 51 ust. I - priorytetyzacja dzia łania systemu sterowania jednostki
przekszta łtnikowej HVDC
Wła ś ciciel systemu HVDC organizuje funkcjonalno ść i nastawienia systemu sterowania zapewniaj ą ce
nast ę puj ą cą hierarchi ę dzia ła ń , podan ą w malej ącej kolejno ści wa ż no ś ci:
dzia ł ania w celu pozostania systemu HVDC w pracy podczas zak łóce ń w sieci pr ą du
przemiennego, w tym szybki pr ą d zwarciowy;
dzia ł ania w celu zachowania lub przywrócenia bezpiecze ń stwa pracy sieci pr ą du
przemiennego,
w tym regulacja mocy czynnej do celów pomocy w nadzwyczajnych sytuacjach
(m.in. inercja syntetyczna, t ł umienie oscylacji mocy, t łumienie podsynchronicznych interakcji
skrę tnych), wsparcie cz ę stotliwo ści (FSM, LFSM-O, LFSM-U);
regulacja napi ę cia i mocy biernej w koordynacji z nadrz ę dnymi układami regulacji sieci pr ą du
przemiennego, w tym ze zdaln ą zmian ą trybów i parametrów regulacji;
regulacja mocy czynnej w koordynacji z nadrz ę dnymi układami regulacji sieci pr ą du
przemiennego, w tym ze zdaln ą zmian ą parametrów regulacji;
lokalna regulacja napi ę cia i mocy biernej oraz regulacja mocy czynnej;

-
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f) dzia łania poawaryjne w celu odbudowy sieci pr ą du przemiennego, w tym rozruch
autonomiczny.

Artykuł 53 ust. 4— alarm detekcji oscylacji
Urz ą dzenia słu żą ce do rejestracji i monitorowania dynamicznego zachowania systemów HVDC musz ą
posiada ć alarm oscylacji w celu detekcji s łabo tł umionych oscylacji mocy czynnej o cz ę stotliwo ś ciach
w zakresie okre ś lonym na podstawie art. 30 NC HyDC. Pobudzenie alarmu nast ę puje po przekroczeniu
ustawionego progu dopuszczalnego poziomu oscylacji mocy czynnej przesy łanej przez system HyDC,
przy jednoczesnej kontroli warto ści współczynnika tł umienia tych oscylacji. Ustawienia kryteriów
aktywacji alarmu b ę d ą okre ś lane przez wła ściwego operatora systemu, w porozumieniu z w ła ś ciwym
OSP, indywidualnie dla ka żdego systemu HyDC.

Artykuł 54 ust. I - dostarczenie modeli symulacyjnych
Wła ś ciciel systemu HVDC musi dostarczy ć wła ś ciwemu operatorowi systemu modele symulacyjne,
które wła ś ciwie odzwierciedlaj ą zachowanie systemu HVDC w stanach symetrycznych
i niesymetrycznych zarówno dla symulacji w stanie ustalonym i symulacji dynamicznych
(dla cz ę stotliwoś ci 50 Hz), jak i dla symulacji elektromagnetycznych stanów przej ś ciowych.
W przypadku zmiany parametrów systemu HVDC w ła ściciel systemu musi dostarczy ć wła ściwemu
operatorowi systemu zaktualizowane modele symulacyjne. O ile OSP lub w ła ś ciwy operator systemu
nie postanowi inaczej, format przekazania modeli oraz dotycz ą cej ich dokumentacji powinny
by ć zgodne ze standardem CGMES 2.4.15 lub nowszym. Dokumentacja powinna w sposób pe ł ny
okre ś la ć struktur ę i funkcjonalno ść elementów składowych modeli, z poszanowaniem przepisów ust. 2.

Artyku ł 54 ust. 5 - równowa żny model układu regulacji dla
zidentyfikowanych interakcji regulacyjnych
Wła ś ciciel systemu HVDC dostarcza model uk ładu regulacji, w przypadku gdy mog ą wyst ę powa ć
niekorzystne interakcje regulacyjne ze stacjami przekszta łtnikowymi HVDC i innymi przy łą czonymi
instalacjami w bliskim s ą siedztwie elektrycznym. Model musi zawiera ć wszystkie niezb ę dne dane
do celów realistycznej symulacji niekorzystnych interakcji regulacyjnych, z uwzgl ę dnieniem wymogów
wynikaj ą cych z art. 29 ust. 1 i art. 54 ust. 1 NC HyDC.

Załącznik I Tabela I - zakresy cz ęstotliwo ści
Zakresy cz ę stotliwo ś ci, o których mowa w art. 11.
Zakres cz ę stotliwo ści

RADCA PRLZ
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Czas pracy

47,0 Hz

+ 47,5 Hz

60 s

47,5 Hz

+ 52,0 Hz

nieograniczony
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Tabela: Minimalne czasy, w których system HVDC musi by ć zdolny do pracy przy ró ż nych
cz ę stotliwo ś ciach odbiegaj ą cych od warto ś ci znamionowej, bez odłą czenia od sieci.

Załą cznik II Obszar A ust. I lit. a) - parametry regulacyjne w trybie FSM
System HVDC musi posiada ć zdolno ść do reagowania na odchylenia cz ęstotliwo ś ci w ka żdej
przyłą czonej sieci pr ą du przemiennego poprzez dostosowywanie poziomu przesyła nej mocy czynnej,
jak to przedstawiono na poni ż szym rysunku, oraz zgodnie z parametrami okre ś lonymi w poni ższej
tabeli.
W podanych zakresach nale ży zapewni ć mo ż liwo ść wyboru i ustawiania strefy nieczu ło ś ci odpowiedzi
czę stotliwo ś ciowej oraz statyzmów sl i s2.

APIPmax t%]

S1

= 2%

f

Maks. zdolność przesyłowa

------:--

= 12

Stref nieczułosci
—0 mHz

o

Nastawiony
poziom
przesyłania
mocy czynnej

-ót
Strefa
=2D"H:
20,0-

ncz ł oc!

=

12

-------- --„

o
Min. zdolność przesyłowa
---

-1,2

-1,0

-----------

-0,8

-0,6

-0,4

0,o--------- -0,2 0,0
0,2

-0,4
0,6

s2 = 2%
0,8

1,0

1,2

Af[Hz]

Rysunek: Zdolno ść do odpowiedzi cz ęstotliwo ś ciowej mocy czynnej systemów HVDC w trybie FSM
ilustruj ą ca przypadki skrajnych, okre ś lonych w Tabeli poni żej, warto ś ci strefy nieczu ło ści i statyzmów
si i s2 (pogl ą dowo przyj ęto minimaln ą zdolno ść przesyłową mocy czynnej tego systemu równ ą 10%
i nastawiony poziom przesy łania mocy czynnej przez ten system równy 50%; ilustracja dotyczy
zdolno ś ci do odpowiedzi cz ę stotliwo ś ci mocy czynnej systemów HVDC w trybie FSM
przy niewra ż liwo ś ci dla dodatniej warto ś ci nastawy mocy czynnej - tryb importu).

Parametry

Zakresy warto ś ci

Strefa nieczu ło ś ci odpowiedzi cz ę stotliwo ś ciowej

O

±200 mHz

Statyzm si (regulacja w gór ę )

2

12%

Statyzm s2 (regulacja w dó ł)

2

12%

-
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Niewra ż liwo ść odpowiedzi cz ę stotliwo ś ciowej

±10 mHz

Tabela: Parametry dotycz ące odpowiedzi cz ę stotliwo ściowej mocy czynnej w trybie FSM.

Załącznik II Obszar A ust. I lit. d) pkt ii - parametry regulacyjne
w trybie FSM
Zakresy czasów regulacji, o których mowa w obszarze A ust. 1 lit d) pkt ii.
AP/P nax

IPll/P

------------- -

0,0

10,0

--

4--20,0

---

----30,0

40,0

ti
t[s

Rysunek: Zdolno ść do odpowiedzi czę stotliwo ś ciowej mocy czynnej systemów HVDC w trybie FSM.

Parametry

Czas

Maksymalna dopuszczalna zw łoka pocz ątkowa ti

0,5 s

Maksymalny dopuszczalny czas pe ł nego uruchomienia t2

30 s

Tabela: Parametry pe ł nego uruchomienia odpowiedzi cz ę stotliwo ściowej mocy czynnej, wynikaj ą cego
ze skokowej zmiany cz ę stotliwo ś ci.

Załącznik II Obszar B ust. I lit. c) - parametry regulacyjne
w trybie LFSM-O
Podczas dzia łania w trybie LFSM-O system HVDC musi posiada ć zdolno ść do regulacji odpowiedzi
cz ę stotliwo ś ciowej mocy czynnej tak szybko, jak pozwalaj ą na to mo ż liwo ś ci techniczne,
przy czym maksymalna dopuszczalna zw łoka pocz ątkowa wynosi 0,5 s, a maksymalny dopuszczalny
czas peł nego uruchomienia 30 s.
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Załącznik II Obszar B ust. 2

-

parametry regulacyjne w trybie LFSM-O

Podczas dzia ł ania w trybie LFSM-O system HVDC musi mie ć zdolno ść do regulacji odpowiedzi
cz ę stotliwo ś ciowej mocy czynnej z sieci ą lub sieciami pr ą du przemiennego, zarówno w trakcie importu,
jak i eksportu, zgodnie z poni ż szym rysunkiem przy progu cz ę stotliwo ś ci fi z zakresu 50,2 + 50,5 Hz
i statyzmie s3 z zakresu 2

~

12%. W podanych zakresach nale ży zapewni ć mo ż liwo ść wyboru

i ustawiania progu cz ę stotliwo ści fi i statyzmu s3.
LP/P 0 , [%j

= 50,2 Hz
00

5H

0

0,4

0,6

0,8

M[HZ]

-1,0

--------

--

-3,0 -----------

-4,0
S.

s32%

-5.0

-

-

12•
-

-

Rysunek: Zdolno ść do odpowiedzi cz ę stotliwo ś ciowej mocy czynnej systemów HVDC w trybie
LFSM-O ilustruj ą ca przypadki skrajnych warto ś ci cz ę stotliwo ś ci fi i statyzmu s3.

Załą cznik li Obszar C ust. I lit. c)
w trybie LFSM-U

-

parametry regulacyjne

Podczas dzia łania w trybie LFSM-U system HVDC musi mie ć zdolno ść do regulacji odpowiedzi
czę stotliwo ś ciowej mocy czynnej tak szybko, jak pozwalaj ą na to mo ż liwoś ci techniczne,
przy czym maksymalna dopuszczalna zwł oka pocz ątkowa wynosi 0,5 s, a maksymalny dopuszczalny
czas peł nego uruchomienia 30 s.

Załącznik II Obszar C ust. 2

-

parametry regulacyjne w trybie LFSM-U

Podczas dział ania w trybie LFSM-U system HVDC musi mie ć zdolno ść do regulacji odpowiedzi
czę stotliwo ś ciowej mocy czynnej z sieci ą lub sieciami pr ą du przemiennego, zarówno w trakcie importu,
jak i eksportu, zgodnie z poni ższym rysunkiem przy progu cz ę stotliwo ś ci f2 z zakresu 49,8 - 49,5 Hz
i statyzmie s4 z zakresu 2 - 12%. W podanych zakresach nale ży zapewni ć mo ż liwo ść wyboru i
ustawiania progu czę stotliwo ś ci f2 i statyzmu s4.

„-„
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Rysunek: Zdolno ść do odpowiedzi cz ę stotliwo ś ciowej mocy czynnej systemów HVDC
w trybie LFSM-U ilustruj ą ca przypadki skrajnych warto ś ci cz ę stotliwo ś ci f2 i statyzmu s4.

Załącznik III Tabela 4 - zakresy napi ęcia dla systemów HVDC
przyłączanych do sieci 110 kV i 220 kV
Zakresy napi ę cia, o których mowa w art. 18.
Zakres napi ęcia

Czas pracy

1,118 - 1,15 pu

60 minut

Tabela: Minimalne czasy, w których system HVDC musi by ć zdolny do pracy przy warto ściach napi ę cia
odbiegaj ą cych od referencyjnej warto ś ci 1 pu w punktach przy łą czenia, bez od łą czenia od sieci pr ą du
przemiennego, w ograniczeniu do systemów HVDC przy łą czanych do sieci 110 ky i 220 kV.

Załącznik III Tabela 5 - zakresy napi ęcia dla systemów HVDC
przyłączanych do sieci 400 kV
Zakresy napi ę cia, o których mowa w art. 18.
Zakres napi ę cia

Czas pracy

1,05 pu . 1,0875 pu

60 minut

Tabela: Minimalne czasy, w których system HVDC musi by ć zdolny do pracy przy warto ś ciach napi ę cia
odbiegaj ą cych od referencyjnej warto ści 1 pu w punktach przy łą czenia, bez od łączenia od sieci pr ą du
przemiennego, w ograniczeniu do systemów HVDC przy łą czanych do sieci 400 ky.
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Załącznik VII Tabela 9
zakresy napi ęcia dla modu łów parku energii
z podłączeniem prą du stałego przyłączanych do sieci 110 kV 1220 kV
-

Zakresy napi ę cia, o których mowa w art. 40.
Zakres napi ę cia

Czas pracy

1,118 pu

60 minut

~

1,15 pu

Tabela: Minimalne czasy, w których modu ł parku energii z pod łą czeniem prą du sta łego
musi być zdolny do pracy przy warto ś ciach napi ę cia odbiegaj ą cych od referencyjnej warto ś ci 1 pu
bez od łą czenia od sieci pr ą du przemiennego, w ograniczeniu do modu łów parku energii
z podłą czeniem pr ą du sta łego przyłączanych do sieci 110 kV i 220 ky.

Załącznik VII Tabela 10
zakresy napi ęcia dla modu łów parku energii
z podłączeniem prą du stałego przyłą czanych do sieci 400 kV
-

Zakresy napi ę cia, o których mowa w art. 40.
Zakres napi ę cia

Czas pracy

1,05 pu - 1,10 pu

60 minut

1,10 pu

Nie definiuje si ę minimalnego czasu pracy

~

1,15 pu

Tabela: Minimalne czasy, w których modu ł parku energii z pod łą czeniem pr ą du sta łego
musi by ć zdolny do pracy przy warto ś ciach napi ę cia odbiegaj ą cych od referencyjnej warto ś ci 1 pu
bez od łą czenia od sieci pr ą du przemiennego, w ograniczeniu do modu łów parku energii
z pod łą czeniem pr ą du sta łego przy łą czanych do sieci 400 ky.

Załącznik VIII Tabela 12 zakresy napi ęcia dla stacji przekszta łtnikowych
HVDC w oddalonej lokalizacji przy łączanych do sieci 110 kV i 220 kV
-

Zakresy napi ę cia, o których mowa w art. 40.
Zakres napi ęcia

Czas pracy

1,10 pu - 1,12 pu

nieograniczony

1,12 pu - 1,15 pu

60 minut

Tabela: Minimalne czasy, w których stacja przekszta łtnikowa HVDC w oddalonej lokalizacji musi
być zdolna do pracy przy warto ś ciach napi ę cia odbiegaj ą cych od referencyjnej warto ś ci 1 pu
bez od łą czenia od sieci pr ą du przemiennego, w ograniczeniu do stacji przekszta łtnikowych HVDC
w oddalonej lokalizacji przyłą czanych do sieci 110 kV i 220 ky.
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Załącznik VIII Tabela 13
zakresy napi ęcia stacji przekszta łtnikowych
HVDC w oddalonej lokalizacji przyłączanych do sieci 400 kV
-

Zakresy napi ę cia, o których mowa w art. 40.
Zakres napi ęcia
1,10 pu

1,05 pu

1,10pu

~

1,lSpu

Czas pracy
60 minut
Nie definiuje si ę
minimalnego czasu pracy

Tabela: Minimalne czasy, w których stacja przekszta łtnikowa HVDC w oddalonej lokalizacji musi
być zdolna do pracy przy warto ś ciach napi ę cia odbiegaj ą cych od referencyjnej warto ści 1 pu
bez od łą czenia od sieci pr ą du przemiennego, w ograniczeniu do stacji przekszta łtnikowych HVDC
w oddalonej lokalizacji przyłą czanych do sieci 400 ky.
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